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الرحیم نٰالرحم هللا بسم  
 

শংসা আ াহর হাক িযিন তাঁর িবচােরর মাধ েম অত াচারীেদর শাসনেক উৎখাত কেরন, তাঁর 
শি  িদেয় িতিন শি শালীেদর ম দ  ভে  দন এবং দূবলেদর কােছ তােদর জিম ও 
ঘরবািড় িফরত দন। সালাত এবং সালাম বিষত হাক আমােদর নবী মুহা াদ (সাঃ), তাঁর 
পিরবার এবং সাহাবীেদর িত। অতঃপরঃ 
 
আমােদর পরা মশালী রব বেলেছন,  
 

 ِذِهَٰه ِمْن َأْخِرْجَنا َربََّنا َيُقوُلوَن الَِّذيَن َواْلِوْلَداِن َوالنَِّساِء الرَِّجاِل ِمَن َواْلُمْسَتْضَعِفيَن اللَِّه َسِبيِل ِفي ُتَقاِتُلوَن َلا َلُكْم َوَما
 ] ٤:٧٥[ َنِصيًرا لَُّدنَك ِمن لََّنا َواْجَعل َوِليا لَُّدنَك ِمن لََّنا َواْجَعل َأْهُلَها الظَّاِلِم ِةاْلَقْرَي

 

আর তামােদর িক হল য,  তামরা আ াহর রােহ লড়াই করছ না বল সই পু ষ,  নারী ও 
িশ েদর পে ,  যারা বেল,  হ আমােদর পালনকতা! আমািদগেক এই জনপদ থেক িন ৃিত 
দান কর;  এখানকার অিধবাসীরা য,  অত াচারী! আর তামার প  থেক আমােদর জ  
প াল নকারী িনধারণ কের দাও এবং তামার প  থেক আমােদর জ  সাহায কারী িনধারণ 
কের দাও। 
 

খ াত শাম িব েবর এক বছেরর অিভশ  হত ায  আজ শষ হল। ধারাবািহক িশ  হত াকারী 
এবং গালােনর িবে তা সব ধরেনর প িত ব বহার কেরেছ যােত এই িনর  মসুিলম উ াহর 
িব ে  সবািধক ভয়ংকর অপরাধ সংগিঠত করা যায় যমন-  িনরপরাধ শরীর িছ  িভ  করা 
এবং লাকজনেদর অপমািনত করা, পট িচেড় ফলা, দেহর অ  কেট নয়া এবং বািড় ও 
মাসিজদ িড়েয় দয়া। এখন পয  সাইরী স াসীরা দয়া ও িবরিত ছাড়াই সম  িবে র সামেন 

ংেসর পর ংেসর অপরাধ েলা পাগলেদর মত কের বড়াে । 

িক -  শংসা আ াহরই াপ -  আশ- শােমর াধীনেচতা মা েষরা এবং িবিজতেদর 
উ রািধকারীরা থম িদন থেকই িনধারন কের িনেয়িছল যখন তারা উ  ের ঘাষণা িদেয়িছল 
কান প ি ধা  ছাড়াই – অপমােনর চেয় মতুৃ  ভাল – তারা িত ি তার জবাব দয় 

িতদি তা িদেয় এবং অত াচােরর মেুখ দাঁড়ায় সংঘেষর মাধ েম এবং তারা এক অসম যেু র 
নৃশংস সনােদর সামেন সাহসী িছল। যই সনা েলা িব াসীেদর র ার িবষেয় িনরব িছল। 
খালা ব  এবং খািল পেট তারা একাকী দাঁড়ায় কাউেক সােথ িনেয় নয় ধু আ াহ এবং তাঁর 

সাহায েক সােথ িনেয় যােদর  িঘের িছল অত াচািরেতর অজ  দা’আ এবং যারা অটল িছল 
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ঈমােনর আেলায় যা িছল তােদর অ ের দী মান যা তােদর ই ােক মজবুত কের যাি ল এবং 
অত াচারীর আধার দূর করিছল।  

তরাং হ আশ- শােমর াধীনেচতা মা েষরা! আ াহ তামােদরেক উ ম িতদান িদন, যারা 
পুরা িনয়ােক আ ত াগ এবং সংেশাধেনর িশ া িশখাে  এবং আমােদর সামেন স ােনর িকছু 
িব য়কর উদাহরন উপ াপন করেছ। আ াহ যন আপনােদর উ ম িতদান দন। আপনারা 
হেলন তারা যারা তােদর র  িদেয় আশ- শােমর কিবেদর পংি েত মহাকাব  িলেখ চেলেছন। 
শহীদ মজুািহদ (ইনশাআ াহ) মাহমদু ‘আ রু রািহম বেলন... 

আিম আমার হােত আমার দয় িনেয় বড়াই 

এবং তা আিম মতুৃ র উপত কায় ছঁুেড় ফিল 

এটা হেত পাের এমন জীবন যা করেত পাের কান ব েুক খিুশ 

অথবা, এমন মতুৃ  যা কের িদেত পাের কান শ েক রাগী 

আদশ ব ি েদর অ ের থােক ই ল  

হয় মৃতু  না হয় এর  ছঁুেয় ফলা 

হ িসিরয়ায় আমােদর াধীনেচতা মা েষরা! আপনােদর দৃঢ়তা এবং সাহিসকতার কারেন এবং 
এই পিব  িব েবর ধারাবািহকতার ফেল, আমােদর সামেন সত  কািশত হেয় পেড়েছ। াগান 
এখন হাওয়ায় িমিলেয়েছ এবং দূবলতা কািশত হেয় পেড়েছ। বািক থাকা তঁুেতর পাতা েলা 
ঝের পড়েছ যােদর দািব িছল তারা পৃিথবীর সবেচেয় সভ  জািত-  তারা অত াচািরত এবং 
হয়রািনর িশকার মা ষেদর র া করেছ বেল দািব করেছ। পি মা জািত েলা আপনােদর 
িব েবর িব ে  চুিপসাের সহেযািগতা কের যাে  কারণ তারা চায় না ইসরাইেলর িতর ার 

থম বূ হ ধেস পড়ুক আর চায় না আশ- শােমর লােকরা বতমান ফরাউেনর খ র থেক মু  
হেয় যাক। যিদ এরা মু  হেত পাের তেব এই মসুিলম উ াহ পরবতীেত বায়তুল মাকিদস 

াধীন করার সবেচেয় পূণ পদে প িট হন করেব।  

আর যটােক বলা হয় আরব লীগ সটার ব াপাের বলিছ, ওটা হল পি মােদর একটা দাবার িট 
ও তােদরই অপদ  অ সাির যারা এমন মুসিলম  যােদরেক ব বহার করা হেয়েছ পূন 
িবষয় েলােত আমােদরেক তারনা করার জ । তাই আজেক আমরা হতবাক নই যখন দখেছ 
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য এই আরব লীগ িসিরয়ার িব েবর ে  য উপহার িদে  তা হল এই সাইির রাচািরেক 
হত ায  চালােনার জ  অবকাশ িদেয় যাওয়া এবং ইেয়েমেনর রাচারীর মত এক স ানী 
সমাি র িদেক ধািবত হওয়ার েযাগ কের দয়া।  

এবং এটা ওটার া ীয় ব বধান থেক সের এেস এইসব অসৎ ও পর র সাংঘিষক 
সরকার েলা – পি মা ও আরব – িনি ত করেত চাে  য িসিরয়ার িব ব িবজেয়র সবেচেয় 

পূণ িবষয় থেক িবি  থাক, এেদর ীন থেক িবি , এেদর িব াস থেক িবি  এবং 
ইসলােমর চূড়া থেক িবি  হেয় পড়ুক। তারা চায় এই িবষয় েলা অ  থা ক যন 
এেদরেক (এই িব বীেদরেক) সহেজ উপেড় ফলা যায় এবং অবিশ  ও অধ িন ি  মেন িনেত 
বল েয়াগ করা যায়। িক  “তারা পিরক না কের এবং আ াহও পিরক না কের এবং আ াহ 

হেলন সবে  পিরক নাকারী” 

এ কমন ভুল! এ কমন  ভুল!! এ কমন ভুল!!! এই াধীনেচতা লাক েলার ব াপাের যারা 
অেনক আেগ থেকই ঘাষনা িদেয় আসেছ, “আমরা ধু আ াহর কােছই নত হই।” তােদরেক 

এই ধরেনর রং বরে র ছলচাতুরী কের বাকা বানােনা বা, ঘমু পাড়ীেয় রাখা যােব না।  

এ কমন ভুল! এ কমন ভুল!! সাহসী িসিরয়ার মুসিলম জনগন যখন থেক তােদর অ শ  বহন 
করা  কেরেছ এবং যবুক বৃ  সবাই যখন যেু র ময়দােনর িদেক উেড় যাে , এবং দল গঠন 
করেছ এবং এর সনাবািহনীেক উপের তুেল িনে  তখন থেকই  দাি ক িমথ ার ভাব 

িতপি  শষ হওয়ার াত  হেয়েছ এবং অতু ৎসাহী সত  িফের আসারও াত  
হেয়েছ। পু ষ ও যুবক সবাই িজহােদ আসার আহবােন সাড়া িদে  তােদর জনগনেক এবং 
তােদর স ােনর িতর ার জ  এবং ঐসব দূবেলর ডােক সাড়া িদে  যােদর  ডাক সারা 
িসিরয়ায় ছিড়েয় পেড়েছ যারা এেদর (আসাদ শাসন) িব ে  সাহােয র জ  আেবদন কের 
যাে  এবং যারা াধীনেচতা লাকেদর অ র িচেড় ফলেছ।  

হ আ াহ! ধু তুিমই আমােদর সােথ আেছা, হ আ াহ! 

তাই আশ- শােমর ভূিমেত আমােদর জনগণ এবং ি য়জেনরা, আপনারা আ াহর সাহােয  
সত বািদ আেছন। আপনােদর জ  ধু আ াহই আেছন এবং আ াহর রা ায় িজহাদ ছাড়া 
আপনােদর জ  কান উপায় নাই তা এমন িজহাদ যা আপনােদর স ােনরা কের যাে  এবং 
জাির আেছ আপনােদর জনগেনর  আ ত ােগর মাধ েম এবং আপনােদর উ াহর সমথেনর 
ফেল-  এক সশ  িজহােদর  হেয়েছ যা জােলমেদর ভয় দখাে , দেশর াধীনতা আনেছ 
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এবং রা ে াহীরা আপনােদরেক একা ছেড় দয়ার পর এবং কাল পণকারীরা আপনােদরেক 
পিরত াগ করার পর  আপনােদর স ান র া কের চেলেছ। আ াহ, পরা মশালী বেলন...  

 ] ٢٢:٣٩[ َلَقِديٌر َنْصِرِهْم َٰعَلى اللََّه َوِإنَّ ۚ ُظِلُموا ِبَأنَُّهْم ُيَقاَتُلوَن ِللَِّذيَن ُأِذَن

যেু  অ মিত দয়া হল তােদরেক যােদর সােথ কােফররা যু  কের;  কারণ তােদর িত 
অত াচার করা হেয়েছ। আ াহ তােদরেক সাহায  করেত অব ই স ম।  
 

 َصَواِمُع لَُّهدَِّمْت ِبَبْعٍض َبْعَضُهم النَّاَس اللَِّه َدْفُع ْوَلاَوَل ۗ اللَُّه َربَُّنا َيُقوُلوا َأن ِإلَّا َحقٍّ ِبَغْيِر ِدَياِرِهم ِمن ُأْخِرُجوا الَِّذيَن
  ] ٢٢:٤٠[ َعِزيٌز َلَقِويٌّ اللََّه ِإنَّ ۗ  َينُصُرُه َمن اللَُّه َوَلَينُصَرنَّ ۗ  َكِثيًرا اللَِّه اْسُم ِفيَها ُيْذَكُر َوَمَساِجُد َوَصَلَواٌت َوِبَيٌع

যােদরেক তােদর ঘর- বাড়ী থেক অ ায়ভােব বিহ ার করা হেয়েছ ধু এই অপরােধ য,  
তারা বেল আমােদর পালনকতা আ াহ। আ াহ যিদ মানবজািতর একদলেক অপর দল ারা 

িতহত না করেতন,  তেব ( ী ানেদর) িনঝন িগজা,  এবাদত খানা,  ( ই দীেদর) 
উপাসনালয় এবং মসিজদসমূহ িব  হেয় যত,  য লােত আ াহর নাম অিধক রণ করা 
হয়। আ াহ িন য়ই তােদরেক সাহায  করেবন,  যারা আ াহর সাহায  কের। িন য়ই আ াহ 
পরা মশালী শি ধর।  
 

িসিরয়ার আপনারা য ফরাউেনর মেুখামিুখ হে ন স িলিবয়ার ফরাউেনর মতই র িপয়াসী 
এবং নরকীয়। স রািফদী িফরকাভু  এবং ি  জনতােক ঘণৃােপাষনকারী হওয়ায় তার 
(িলিবয়ার ফরাউেনর) চেয় অধম বেল মািনত যা তােক আপনােদরেক পুেরাপুির উপেড় ফেল 
িদেত এবং ি ধাহীন িচে  সিরেয় িদেত উৎসাহী কের তুেলেছ ।  

তরাং তােক সােথ িনেয় কান উপায় করা যােব না বরং সমাধান হল তাই যা িলিবয়ায় 
আপনােদর ভাইেয়রা হন কেরেছন এবং আমরা আ াহর কােছ দা’আ করিছ িতিন যন এই 

ফরাউেনর শষ পিরনিত তার িলিবয়ার ভাইেয়র মত যন হয়।  

যিদ কউ আপনােদরেক িজহাদ পিরত াগ করার এবং অ  নািমেয় ফলার পরামশ দয় তাহেল 
বঝুেত হেব স আপনােদরেক বাকা বানাে  এবং য আপনােদর ইেয়েমনীেদরেক রা ায় বর 
হওয়ার পরামশ দয় য রা ায় শহীেদর র  িবি  কের ৎিসত অপরািধ শাসেনর চহারায় 
কসেমিট  সাজারী কের িঠক করা হেয়েছ-  তা হেব আপনােদর িব ে  এক ষড়য  মা । 

অ  উিঠেয় নয়া এবং আ াহর রা ায় িজহাদ করা ছাড়া এখন আর কান উপায় নাই। তরাং 
আ াহর সাহােয  এিগেয় যান এবং আ াহর প  থেক িবজেয়র ব াপাের িনি ত থা ন। 
অিবচার দমন, িবচার িত া এবং শরীয়াহ ও ইসলামেক এই দেশর সীমানার মেধ  ভাব 
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িব ারকারী িহসােব িতয়মান করার মাধ েম আশ- শােমর ভূিমেক মু  করাই আপনােদর 
উে  হওয়া উিচত।  

িসিরয়ায় থাকা আমােদর জনগণ ও ি য়ভাজেনরা, ইসলািমক মাগিরেব থাকা আপনােদর মুসিলম 
ভাইেয়রা তােদর অ র ও দা’আর মাধ েম এবং তােদর সহেযািগতার মাধ েম আপনােদর সােথ 

আেছন। ধু আ াহই ভাল জােনন য যিদ আমরা পারতাম তেব পািখর িপেঠ চেড় এেস বাধ  
সনা দেলর মতই আমরা আপনােদর পােশ থেক আ াহর রা ায় যু  করেত চাইতাম। আমরা 

যিদ পারতাম তেব আমরা আমােদর অ  শ  এবং অথ আপনােদর সােথ ভাগাভািগ কের িনতাম 
এবং আপনােদর চািহদা মাতােবক িনয়ািব যত সাহায  সহেযািগতা দরকার তা করেত সেচ  
হতাম। এক মুসিলম আেরক মসুিলেমর ভাই এবং স তার িত অিবচার করেত পাের না এবং 
তােক স পিরত াগও করেত পাের না। িক  আপনােদর এবং আমােদর মেধ  রেয় গেছ 
জাওিন  আরব যার ধান হে  আলেজিরয়ার শাসন যারা আলেজিরয়ার বাথ শাসন ক 
র া কের চেলেছ। তারা য ধুই আপনােদর কােছ পৗঁেছ সাহায  করেত িনেষধ করেছ তাই নয় 
বরং তারা ঐসব মুসিলম যবুকেদরেকও বি  করেছ যারা আপনােদর িবষয় েলােত সাহােয র 
জ  শাি পূণ ভােব হঁেট যেত চেয়িছল। এটা আ েয র িবষয় নয় যখন এেদর কাজ সাইির 

শাসন থেক অপরােধর িদক থেক ছািড়েয় গেছ এবং যােদর হাত আলেজিরয়ার হাজােরা 
মসুিলম জনতার ছেলেদর রে  রি ত হেয় আেছ।  

হায় আফেসাস! যারা ম  কাজ কের যাে  তােদর জ , যােদর িকছু সংখ ক অ েদর সাহায  
কারী এবং আ াহ হেলন তােদর সাহায কাির যারা খারাপেক সিরেয় দয়। 

তরাং, সব  ছিড়েয় থাকা মুসিলেমরা, িসিরয়ার জনতােক সাহায  ক ন। আ াহ, আ াহ 
আপনােদর বি ত আশ- শােমর সাহায কারী হেবন। ইসলামী জনতা, সমথন িদন, ইসলামী 
জনতার িদেক সাহােয র হাত বািড়েয় িদন। িজহােদর ময়দান এবং যু ে  েলােত আঁকেড় 
থা ন, আকঁেড় থা ন।  

এবং আেলম ও দাঈ ভাইেয়রা, সনাদেলর ধান হান এবং দািয়  হন ক ন। িজহাদ এবং 
শহীদ হওয়ার ব াপাের সবাইেক উ ু  ক ন এবং এিগেয় িনেয় যান এবং আপনােদর উ াহেক 
িপছেন ফেল রাখেবন না এবং আপনার ীেনর সাহােয  কালে পন করেবন না। জেন রাখুন, 
জােলমেদরেক ভয় করার যগু শষ হেয়েছ, ইনশাআ াহ। এটা আপনােদর অজন করা ােনর 
উপর বাধ তামলূক করা হেয়েছ এবং রা ল (সাঃ) কতৃক দখােনা রা ার অ সরণ বাধ তামলূক 
করা হেয়েছ িযিন িনেজ ব ি গতভােব িবিভ  ময়দান এবং যেু  নতৃ  িদেতন।  
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আশ- শােম যারা আেছন এবং যু  করেছন সসব ি য়ভাজেনরা এবং ভাইেয়রা, আপনারা হতাশ 
হেবন না এবং হত দম হেবন না যিদ আপনারা সিত কার মু’িমন হন তেব অব ই িবজয়ী হেবন। 

সাফল  এবং িবজেয়র িন য়তা হন ক ন। অত াচারীরা এখন কেঁপ ওেঠেছ এবং ফাঁেদ 
পেড়েছ এবং তােদর দূেগর দয়াল েলা এখন ভে  পড়েছ।  লা ইলাহা ই া াহ এর পতাকা 
তেল ঐক ব  হান। আ াহর পেথ িজহােদ অংশ িনন এবং িবজেয়র ব াপাের দৃঢ় থা ন। িত 
আঘােতই হত াকারী এবং তার সা পা েদর িব ে  কেঠার হান। আশ- শাম এবং আইয়ুবীর 
এর মত কের তােদর িব ে  লড়াই করেত থা ন যন তােদর পি লতা থেক দােম  পির  
হেয় ওেঠ এবং সত েক তার সিঠক ােন জায়গা কের িদন। পের আপনােদর ঘাড়া েলােত 

াডল চািপেয় রাইেফল েলার িনশানা বাতােস রেখই বায়তুল মাকিদেসর িদেক রাওয়ানা 
িদন।  

সতক হান, আমার ি য় ভাইেয়রা, ধয ই িবজয় আনেত পাের এবং তরবারীর ছায়া তেল রেয়েছ 
জা াত এবং াধীনতা। একটা মলূ  থােক যা সবাইেক চুকােত হয়। একটা দরজা ড় ড় কের 
িদেয়েছ র  াৎ হােতর মাধ েম। আপনােদর থাবা িদেয় তােদরেক ধের রাখুন যারা মু  আেছন 
এবং আশ- শােমর ঐ মজুািহদ কিবর পংি েলার মাধ েম উ ীিবত হান... 

মতুৃ েক দেখ দূর পােন 

িক  ছুেট চিল তার পােন 

তরবািরর ঝনঝনািন আমার কােন বােজ 

রে র ধারায় আমার অ র মেত ওেঠ 

িবে েষ পূণ হেয় আিম িকভােব ধয ধির 

আর এই সব ব াথায় আিম িকভােব ধয  ধির 

এটা িক ভেয়র জে  হয় যখন জীবেনর কান মলূ  আমার কােছ নই 

অহবা, অব া যখন আিম ঘণৃায় পূণ 

আমার অ র ছঁুেড় দই শ র মেুখ 

এবং আমার অ র লৗহ কিঠন ও আ ন 
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আমার তরবািরর ধার িদেয় এই ভূিম ক আিম র া করব 

যন আমার জনগন জেন িনেত পাের আিমই হলাম ঐ ব ি  

       

হ আ াহ! িসিরয়ায় আমােদর ভাইেদরেক হদায়াত দখান যার মাধ েম আপনার দল হেব 
স ানী এবং আপনার শ রা হেব অপদ ।  

হ আ াহ! তােদর শি শালী ক ন, তােদর অত াচারীেক হত া ক ন এবং আপনার সাহায  
িদেয় তােদরেক সহায়তা ক ন এবং তােদর জ  এক তিড়ৎ িবজেয়র েযাগ কের িদন।  

আমােদর সবেশষ দায়া হল সম  শংসা আ াহর াপ  িযিন সারা জাহােনর রব।  

 

পিরেবশনায়  

 

আল- ািদিসয়াহ িমিডয়া ফাউে ডশন  

াবাল ইসলািমক িমিডয়া ে টর একিট শাখা  

মজুািহদীনেদর খবর চার করেছ এবং িব াসীেদর অ ািনত করেছ 


